
گزارش
دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر)عج( رونمایی شد

#عاشق_شوید
در آســتانه سالگرد شــهادت آیت اهلل سید محمد 
بهشــتی و هفته قــوه قضاییه دیوارنــگاره میدان 

ولیعصر رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان هنری رسانه ای 
اوج،  دیــروز ـ ۴ تیرماه ـ از جدیدترین دیوارنگاره 
میــدان ولیعصر )عج( با موضــوع واقعه هفتم تیر 
سال ۱۳۶۰ و شهادت آیت اهلل سید محمد بهشتی 
رونمایی شــد. دیوارنگاره میدان ولیعصر )عج( که 
توســط خانه طراحان انقالب اسالمی تهیه و نصب 
می شود، در آستانه سالگرد انفجار ساختمان حزب 
جمهوری اسالمی و شهادت آیت اهلل بهشتی و ۷۲ 
تن از یارانش با جمله ای منتصب به ایشان رونمایی 
شــد. این دیوارنگاره با هشتگ  »#عاشق_شوید« 
توســط محمد شــکیبا طراحی و به مرحله چاپ 
و نصب رســانده شــد. مجتبی حسن زاده طراحی 

نوشتار این دیوارنگاره را بر عهده داشت.

نقش های اصلی »مستوران« را 
بشناسید

ســریال »مســتوران« به تازگی روی آنتن شبکه 
یک سیما رفته اســت که فضایی مرموز دارد و به 
افسانه های ایرانی می پردازد و اینجا شخصیت های 

اصلی آن معرفی شده اند.
به گــزارش مهر، پخش ســریال »مســتوران« از 
پنجشنبه دوم تیرماه در شبکه یک آغاز شده است. 
این ســریال به کارگردانی مشــترک سید جمال 
حاتمی و مســعود آب پــرور و تهیه کنندگی عطا 
پناهی ساخته شــده و تازه ترین محصول سازمان 
اوج است که به داستان های کهن ایرانی می پردازد. 
ســریالی که زمان و مکانش را معرفی نکرده است 
اما شــخصیت ها بیان و ادبیاتی کالســیک دارند و 
لباس هایی که مشخص است به تاریخی بسیار قدیم 
تعلق دارد. ســریال با مولفه هایی که می دهد گویی 
در یک سیر الزمان و المکان به سر می برد و البته 
پیش از این در معرفی آن گفته شــده قرار اســت 
سراغ افسانه ها برود. در آستانه پخش »مستوران« 

با شخصیت های اصلی آن آشنا می شویم.
حمید رضا آذرنگ؛ لیث

لیث، کاراکتر اصلی ســریال محســوب می شود. او 
یک عطار امین در شهر مســتوران است که گرفتار 
ماجراهایی می شود. او در ابتدا سعی می کند به روش 
خود مشــکالت را حل کند منتها تقدیر، سرنوشت 
دیگــری برای او در نظر گرفته و مجبور اســت صبر 
کنــد تا ببیند دنیا برای او چه چیزی زیر ســر دارد. 
در این چیدمان شخصیت لیث دچار رشد می شود، 
ناخالصی هایش تبدیل به خالصی می شود و به مرور 
تبدیل به لیث بهتری نسبت به اوایل داستان می شود.

بیژن بنفشه خواه؛ شاور
در ابتدا شــاید، شــاور زرگر یکی از شخصیت های 
منفی سریال به نظر برسد اما به مرور وجوه دیگر او 
در داستان عیان می شود. این شخصیت پیچیدگی 
بســیار زیادی دارد و تشنه محبت است. شاید اگر 
این مشکل او رفع می شــد، خیلی از کارها را از او 

نمی دیدیم.
نازنین فراهانی؛ لطیفه

لطیفه زنی آرام، مهربان و صبور است. او سختی ها 
و مصائب فراوانی را پشــت سر می گذارد و با چنان 
دید وسیعی از این مشکالت گذر می کند که درک 
آن برای هرکســی دشوار است. یکی از ویژگی های 
کلی او این اســت که خیلی کــم پیش می آید که 
مشکالت بتوانند لطیفه را از پا دربیاورند و تغییری 

در سبک زندگی او ایجاد کنند.
رابعه اسکویی؛ طال

طال یــک فالگیر اســت که قدرت هــای عجیب و 
غریب اما محدود دارد. آدم هایی در شــهر مستوران 
حضور دارند کــه به کارهای این فالگیر باور دارند و 
حرف ها و نظراتش را می پذیرند، اما طال از آن دست 
کاراکترهایی نیست که به راحتی بتوان به ذات او پی 
برد و اینکه دقیقاً در تیم چه کســی بازی می کند، 
یکی از کشف های سریال برای مخاطبان خواهد بود.

الهام جعفرنژاد؛ نورا
کاراکتری اســت کــه علی رغم تمــام زیبایی ها، 
خوبی ها و جذابیت هایی که می تواند داشــته باشد، 
همواره در زندگی دچار عدم امنیت اســت و برای 
نگه داشــتن و ســاختن زندگی خود درست به هر 
کاری می زند. همه تالش او این اســت که خانواده 
کوچــک خود را حفظ کنــد و اتفاقات پیش بینی 

نشده ای در انتظار اوست.
رویا میرعلمی؛ جهاندخت

جهاندخــت را می توان یــک »جنگجوی امیدوار« 
معرفی کرد. کســی که در تمام مراحل زندگی اش 
می جنگد تا همه اتفاقات ریز و درشــت زندگی به 
میــل خودش پیش بــرود. او با انــرژی زیاد برای 
رســیدن به چیزهایی که می خواهد تالش می کند 
و همواره بســیار امیدوار اســت. جهاندخت از آن 
دست کاراکترهایی است که گذشته بسیار پیچیده 
و سختی دارد و در نهایت هم خودش انتخاب کرده 

که مسیر زندگی اش در چه مسیری قرار بگیرد.
الهه خادمی؛ غزال

یکــی از کاراکترهای دوســت داشــتنی ســریال 
»مستوران« است؛ زنی سرسخت، جنگجو و خشن 
که تقریباً می توان گفت شــبیه به هیچیک از زنان 
سریال نیست. وجهه دیگری در بخش های مختلف 
شــخصیت غزال می بینیم که حتی می توان گفت 
برخالف نامــش که حیوانی آرام و مظلوم اســت، 
خویــی جنگنــده دارد. در عین حال کــه در اوج 
بدویت و خشــونت اســت، وجه زنانگی شخصیت 

پررنگ است.

اخبــــار

»ریشه های عمیق این خاکیم...« 

 واکنش اهالی ادب ایران 
به »داغ افغانستان«

جمعی از شــاعران ایرانی پس از وقوع زلزله در افغانستان 
و کشته شــدن بیش از ۱۵۰۰ نفر در این حادثه، با انتشار 

اشعاری با مردم داغدار این کشور ابراز همدردی کردند.
بــه گزارش تســنیم، وقــوع زمین لرزه  ۶.۱ریشــتری در 
افغانســتان، خســارات و تلفات زیادی را به همراه داشت 
و بســیاری از افغانســتانی ها در این اتفاق داغدار شدند. 
تاکنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر جان خود را از دســت 

داده و بیش از دو هزار نفر نیز زخمی شده اند.
مردم کشــورمان پس از انتشار این خبر، ناراحتی و اندوه 
خود را نسبت به کشور همسایه فارسی زبان ابراز کردند و 
در فضای مجازی پیام های تسلیت متعددی را به اشتراک 
گذاشــتند، در این میان، جمعی از شــاعران نیز با انتشار 
ســروده های خود با مردم داغدار افغانستان ابراز همدردی 

کرده این غم بزرگ را تسلیت گفتند.
بخشــی از ســروده های شــاعران ایرانی در این رابطه را 

می توانید در ادامه بخوانید:
***

رضا اسماعیلی
به  برادرم »افغانستان«

می سوزد، مغِز استخوانم از درد
روحم، قلبم، تمام جانم از درد

افغانستان، دریغ، افغاِن ستان...!
ای شعر برو، نمی توانم از درد

*
نه چشم هایش آبی است

نه موهایش بور
یاللعجب!

این لیالی مجنون مرده
چه طالبانی دارد...!

*
زخم بر زخم و

داغ بر داغ...
بُگذار دنیا به سیِم آخر بزند

این کوه از پا نمی افتد
اُمید

هزار و یک جان دارد!

باران را ترجمه کن
برای دلشکستگی زمین

تا این زمستان غلط
از خجالت آب شود و
رود و چشمه و دریا

بهار را بفهمند
*

امروز یا فردا
این باغ سوخته

به شکوفه خواهد نشست
قسم به گل سرخ!
بهار در راه است

*
چهره دنیا خونی است

کبوترها پرپرند
فلسطین خانه ندارد
آفریقا گرسنه است

و افغانستان
افغان ستان!

سر می چرخانم و
کنار »حافظ« می نشینم:

کلبه ویران شود روزی گلستان
غم مخور...!

*
َمرگ

زورش به زندگی نمی رسد
آدم

هنوز زنده است!
*

ُدنیا
در یک سو ایستاده است و

تو در یک سو.
به خداوندی خدا
زمین ِگرد است

آهای ُدنیا
بچرخ تا بچرخیم...!

*
هیچ شعری

سوگوارتر از نامت نیست:
افغانستان!

*
بنی آدم اعضای یکدیگرند...

در این سه بیت اقامت کن
تا ُدنیا

ُگلستان شود!
*

می خواهی »شق القمر« کنی؟
ُقرِص نانت را
به دو نیم کن

همین!
***

»وطـن  کـه  خراسـانی  شـاعران  از  عصمتـی،  موسـی 
فارسـی« از موضوعـات پربسـامد در کارهـای اوسـت، در 
یادداشـتی کوتـاه دراین بـاره نوشـت: این روزهـا خبر تلخ 
و ناگـوار زلزلـه در افغانسـتان جامعه بزرگ پارسـی زبانان 
به ویـژه  اسـت؛  بـرده  فـرو  عمیـق  شـوکی  در  را  دنیـا 
فرسایشـی  جنگ هـای  از  پارسـی  پاره تـن  ایـن  اینکـه 
طبیعـی  بالیـای  اسـیر  نیافتـه،  رهایـی  هنـوز   داخلـی 

شده است.
ایـن روزهـا بیـش از پیـش بایـد بـه کمـک افغانسـتان 
بشـتابیم، ایـن وظیفـه همـه دنیـا به ویـژه پارسـی زبانان 
اسـت. کمک هـای هرچنـد ناچیـز مـا می توانـد التیامـی 
باشـد بـر زخم هـای عمیـق ایـن پاره تـِن پارسـی. او در 
افغانسـتان  داغ دیـده  مـردم  بـه  را  سـروده  ایـن   ادامـه 

تقدیم کرد:

میراث مشترک
بی قرار توام که می دانی

مثل گلدان اگر ترک داریم
ریشه های عمیق این خاکیم
ما که میراث مشترک داریم

*
ما که چون پیکری که سعدی گفت

مثل اعضای یکدگر بودیم
وارث دشنه های بر ُگرده
وارث دیده های تر بودیم

*
گرچه مثل پرنده ای در اوج

سنگ از دست دیگران خوردیم
گرچه در دل هنوز هم تازه است

زخم هایی که از زبان خوردیم
*

ما ولی هر کجا اگر باشیم
چشِم جان و جهان هم هستیم

از خجند و سرخس و از پروان
همدل و همزبان هم هستیم

*
ما همان سرو سبز تاریخیم
شاخه هایی در آسمان داریم

مثل هر چه ترانه زیباست
ریشه در جوی مولیان داریم

***
علی داوودی

امشب هزار و یکمین شب است
و ستاره ها

چون بلور نمک بر من می ریزند
و تیغ شهریار نخواهد خفت!

پنجره را مگشای
پشت پنجره

خورشــید انتحاری دیگری اســت باز آمده تا آخرین تکه 
شب را ببرد

و آن که دستانش آتش است کدام داغ را خواهد نشانید؟
*

ای شب
ای یگانه ترین شب

ای پناه
جز این چه بگوید

ملتی که سرود وطنش را ترجمه کردن نمی تواند
و تو ای کشور تاجیک ها ترکمن ها

نورستانی و قزلباش
ای کشور براهویی ها

کشور من نیز هستی آیا؟
***

نغمه مستشار نظامی
نجیب و ساده و آزاده و پاکند این مردم
نبینم در عزایی تلخ غمناکند این مردم
نبینم کوچه  ها و شهرهایش را به ویرانی

نبینم غرق خون و خفته در خاک اند این مردم
نبینم کودک زیبای افغان را بدون پا

که اهل همتند و فرز و چاالکند این مردم
هماره آسمان عشقشان مهرآفرین بادا

اگر با قلب زخمی، چشم نمناکند این مردم
مبادا سفره افطارشان از خون دل رنگین

که اهل روزه و ایمان و امساک اند این مردم
خدایا روزهای شاد بر ایشان عنایت کن

که همچون آب صافی، روشن و پاکند این مردم

ترنم احساس

آمارها نشــان می دهد مردم در مرحله اول »خنداننده شو 
۲« برای ۱۶ شرکت کننده، ۱۸ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۴۲۸ 
رای ارســال کرده بودند. در حالی که در مرحله اول فصل 
ســوم، برای ۱۲ شــرکت کننده، ۲ میلیون و ۹۳۸ هزار و 
۸۷ نفر به شرکت کنندگان مسابقه رای داده اند؛ یک ششم 

سری قبل مسابقه.
به گزارش فارس سقراط فیلســوف معروف جمله ای دارد 
با این عنوان که: »زندگی بررســی نشده)نیازموده( ارزش 
زیستن ندارد«. ظاهراً سقراط در محاکمه خود و در واکنش 
به نابســامانی و فساد جوانان این جمله را بیان کرده است. 
در واقع سقراط به مخاطبانش می گوید گاهی الزم است به 
پشــت سر برگردیم و گذشته و مسیر زندگی و کار خود را 
بررسی کنیم. به زبانی دیگر ضروری است که زندگی خود 

را مورد آزمون قرار دهیم.
در واقع یکی از تفاوت های انســان بــا دیگر موجودات در 
همین توان بررســی و آزمودن زندگی اش هست. یک تکه 
سنگ یا یک درخت و یا حیوانات نمی توانند زندگی خود را 
بررسی کنند. فقط انسان است که به یکباره وسط خیابان 
می ایســتد و به پشت سر نگاه می کند و  زندگی خود را به 

پرسش می گیرد.
با همین رویکرد به نظر می رســد برنامه »خندوانه«نیاز به 
بررسی جدی دارد، به اینکه بایستد و به پشت سر نگاه کند 
و مســیری که آمده اســت را مورد آزمون قرار دهد. اینکه 
کجاها خطا کرده و چه اشــتباهاتی آن را در این وضعیت 
کنونی قرار داده است؟ وضعیتی که مخاطبانش را از دست 
داده و به برنامه ای کسل کننده و بدون ایده خالقه تبدیل 

شده است.
در تحلیــل آثار هنری با اینکــه در دنیای امروز نظریه های 
متعــددی از کنار گذاشــتن نام مولف)کارگــردان( حرف 
می زنند و بر این ایده تاکید می کنند که زندگی مخاطب باید 
به مرگ مولف بی انجامد، یعنی مولف کنار رفته و مخاطب 
خود بتواند به معنا یا معناهای اثر دســت پیدا کند. اما در 
بحث درباره اثــری همچون»خندوانــه« آگاهانه نمی توان 
نظریه»مرگ مولف« را به کار بســت چرا که»رامبد جوان« 
یعنی مولف خندوانه، ســایه ســنگینش را بر اثر)خندوانه( 

انداخته و »مخاطب« را هم از آن گریزی نیست.
نگاهی به آمارهای منتشــر شــده نشــان می دهد مسابقه 
»خنداننده شــو ۲« پس از استقبال مخاطبان از فصل اول، 
ســال ۹۷ روی آنتن رفت. این فصل مانند »خنداننده شو 
۱« مورد توجه قرار گرفت و مخاطبان »خندوانه« مشارکت 
باالیی در انتخاب برگزیدگان مســابقه داشــتند. مردم در 
مرحله اول »خنداننده شــو ۲« برای ۱۶ شرکت کننده، ۱۸ 
میلیــون و ۵۲۳ هزار و ۴۲۸ رای ارســال کرده بودند. در 
حالی که در مرحله اول فصل سوم، برای ۱۲ شرکت کننده، 
۲ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۸۷ نفر به شرکت کنندگان مسابقه 
رای داده اند؛ یک ششم ســری قبل مسابقه. این آمار تکان 
دهنده نشان می دهد که این برنامه تا چه حد مخاطبانش 
را از دســت داده است. به نظر می رسد این مسیر از دست 
رفتن »مخاطب« ربط وثیقی به رویکرد »مولف« خندوانه 

پیدا می کند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
 ۱۶ بــرای   »۲ »خنداننده شــو  اول  مرحلــه  در  مــردم 
شــرکت کننده، ۱۸ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۴۲۸ رای ارسال 

کرده بودند. در حالی که در مرحله اول فصل ســوم، برای 
۱۲ شــرکت کننده، ۲ میلیــون و ۹۳۸ هــزار و ۸۷ نفر به 
 شــرکت کنندگان مســابقه رای داده اند؛ یک ششــم سری 

قبل مسابقه. 
بی شک خندوانه یکی از موفق ترین برنامه های سرگرمی و 
تفریحی تلویزیون در ســال های اخیر بوده است که سهم 
زیادی در جذب مخاطب به شــبکه نسیم داشته است. اما 
به نظر می رســد این برنامه از روزهای باشکوه خود بسیار 
فاصله گرفته و سیر نزولی خود را به سرعت ادامه می دهد.
خندوانه این روزها حال روز خوشــی ندارد، قاتی بازی اش 
چنگی به دل نمی زنــد و کمتر مخاطبی رغبت می کند تا 
پایان، تماشــاگر این برنامه باشد. اما چه شد که خندوانه و 

رامبد جوان به این روز افتاده اند؟
بعد از جنجال های ســفر »رامبد جوان« بــه کانادا و تولد 
فرزندش در آن بالد، این بازیگــر، کارگردان، تهیه کننده 
ســینما و تلویزیــون تقریبا هیچ برنامه موفقــی را تجربه 
نکرده است و پیوســته در مسیر از دست رفتن محبوبیت 
حرکت کرده اســت. از این رو رامبــد جوان در دوره اخیر 
خندوانه نیز بیــش از آنکه به یک مدیرهنری یا کارگردان 
خالق شــبیه باشد، در حقیقت به بیزینس منی شبیه است 
که شــاخک هایش در امور اقتصادی خوب کار می کند، و 

مخاطبان هم این موضوع را به درستی دریافته اند.
او کــه روزی نبض جامعه را درســت می فهمید و آثارش 
جریان ساز بود حاال با دیدن خندوانه متاخرش و دیگر آثار 
و برخــی از رفتارش به این نتیجه می رســیم که  ســبک 
زندگــی و عقایدش روزبه روز چنــان از واقعیت اجتماع و 
زندگی »مردم معمولی« دور و دورتر شــده که دیگر معیار 
و مالکی برای سنجش و تشــخیص حساسیت ها و احوال 

مخاطب ندارد.
 رامبــد جوان در دوره اخیــر خندوانه بیش از آنکه به یک 
مدیرهنری یا کارگردان خالق شــبیه باشد، در حقیقت به 
بیزنســمنی شبیه است که شاخک هایش در امور اقتصادی 

خوب کار می کند.
در فرهنگ برنامه سازی رادیویی و تلویزیونی اصطالح اوج و 

فرود برنامه اصطالحی رایج اســت. هر برنامه ای اوجی دارد 
که با شهرت و اقبال و تحسین مخاطبان و منتقدان همراه 
است و فرودی دارد که با کاهش محبوبیت و افت مخاطب 

و انتقادات کارشناسان رسانه قرین می شود.
بــا این اوصاف آیا بایــد منتظر بود کــه خندوانه و رامبد 
جوان به روزهای اوج برگردند، یا ســرمایه داری و تبلیغات 
و تجاری  سازی آنچنان ســیطره اش را بر برنامه گسترانده 
کــه دیگر عمال امکان خالقیت و نوآوری از بین رفته و این 
برنامه روز به روز از ماهیت خالقانه قدیم خود دور شــده و 

از معنا تهی  خواهد شد؟
جان برگر در کتاب»شکست ها و پیروزی های پیکاسو« به 
این موضوع اشاره می کند که دوره کاری پیکاسو به گونه ای 
گذشت که او در دهه های پایانی عمرش دیگر کار خالقه ای 
انجام نداد و به تکرار رسید. پیکاسوی پیر مدام با طرح های 
خطی و ساده موضوعات اروتیک را طراحی می کرد و هیچ 

نوآوری و ایده تازه ای در کارش یافت نمی شد.
جان برگر معتقد اســت چون در آن دوران هیچ منتقدی 
جرأت نقد پیکاسو را نداشت و مجموعه دارها هم به واسطه 
شهرت پیکاسو هر خط  خطی ساده او را با قیمت های گزاف 
می خریدند، همین باعث شــد او رو بــه افول برود و دیگر 
نتوانــد هیچ تحولی نه در کار نقاشــی و نه در زندگی اش 
ایجــاد کند. جان برگــر پیکاســو را در وضعیت تنهایی و 
ویرانــی توصیف می کــرد، وضعیت پیرمــردی عصبانی و 
ناامید. عصبانی از زیبایی چیزی که دیگر نمی توانست خلق 

کند.
نتیجه ای که از بحث این منتقد می توان گرفت این است که 
در واقع شهرت بیش از اندازه، فقدان نقد و وفور خریدارانی 
که هر اثر بنجل او را به رقم های آنچنانی می خریدند، باعث 
شد او از مسیر خالقیت، نوآوری و ارتقا دادن هنر و تحول 

در دنیای نقاشی دور شود.
البته نه رامبد جوان شــهرتی هم سنگ پیکاسو دارد و نه 
خندوانه شــاهکاری بی بدیل است، اما ذکر این مثال نشان 
می دهد که اگــر معروف ترین هنرمند دوران هم باشــی، 
نبود امکان نقد، شــهرت بیش از اندازه و ســرمایه داری و 

تجاری سازی تمام ایده ها و خالقیتت را کور می کند و باعث 
می شود ایده هایت را از دست بدهی.

این روزها که برنامه خندوانه فصل هشــتم خود را سپری 
می کند انگار همه چیز از دســت رفته اســت. حتی از آن 
جناب خان خالق هم دیگر خبری نیست. او بدون سناریو و 
بداهه همان تکرارهای کلیشه شده همیشه را پیش می برد 
و دیگر چندان مخاطبی را جذب خود نمی کند. جناب خان 
کــه در فصل های ابتدایی خنداونه روح نقاد جمعی جامعه 
بود، اکنون بیشتر متاثر از فضای مجازی و به شدت گرفتار 

تکرار و کلیشه هاست.  
برخی از مخاطبان شــعارزدگی را یکی از عوامل دور شدن 
مخاطــب از ایــن برنامه می دانند. به زعــم برخی دیگر از 
منتقــدان، رامبد جوان در این برنامــه رفتاری اغراق آمیز 

دارد که برای مخاطب باور پذیر نیست.
برخی دیگــر از منتقدان با پوپولیســتی نامیــدن برنامه 
خندوانه به این موضوع اشــاره دارند کــه رامبد جوان نه 
آنچنــان دغدغۀ جامعــه دارد و نه درکــی از آن. او صرفاً 
یک برنامه ســاخته است نه برای ایجاد یک بستر فرهنگی 
بلکه صرفاً برای کســب درآمــد. از ایــن رو رامبد جوان 
آنچنان درگیر حاشــیه های موضوع شده است و تبلیغات 
بر برنامه اش حکم فرما اســت که نمی تواند برنامه اش را از 

رخوت و کسالت نجات دهد.
رامبد جوان نه آنچنان دغدغۀ جامعه دارد و نه درکی از آن. 
او صرفاً یک برنامه ســاخته است نه برای ایجاد یک بستر 

فرهنگی بلکه صرفاً برای کسب درآمد.
آخر اینکه در فرآیند شکل گیری یک اثر هنری بسیار مهم 
اســت که هنرمند بداند کــه کارش را در چه زمانی و کجا 
به اتمام برساند. درســت مثل فوتبالیستی که باید قبل از 
هو شدن توسط تماشــاچیان چهارگوشه مستطیل سبز را 
ببوسد و خداحافظی کند، به نظر می رسد خندوانه به پایان 
خط رسیده است، و بیش از آنکه درگیر کار خالقه و ساخت 
اثر هنری و تاثیر بر مخاطب باشــد، درگیر تبلیغات ستاره 
مربع و کار تجاری اســت. البته همواره در برنامه خندوانه 
این موضوع  کار تبلیغی-تجاری و اسپانسری وجود داشته 
اســت اما برای درک دقیق تر موضوع کافی است که نوع و 
شــیوه بیان تبلیغات در فصل هشتم را با دوره های پیشین 
مقایسه کنید. انگار هرچه برنامه ضعیف تر و کم مخاطب تر 
می شــود، حجم و هیجان تبلیغات اسپانسری اش بیشتر  و 

گسترش یافته تر می شود.
در فصل هــای پیش با اینکــه تبلیغات انجام می شــد اما 
هیچگاه نمی دیدیم رامبد جوان تا این حد از برند یا شرکت 
یا موسســه تجاری خاصی تعریف کند، تبلیغات عموما امر 
حاشــیه ای بود و بسیار با احتیاط برندها معرفی می شدند؛ 
امــا اکنون آنچنان در معرفی این خدمات تجاری پر تالش 
عمل می کند که انگار کل برنامه پیوستی بر شخصی سازی 
آن تبلیــغ اســت. یعنی انگار کل برنامــه برای این پخش 

می شود تا فالن کاال، برند و شرکت تجاری تبلیغ شود.
به نظر می رســد اگر رامبد جوان تنهــا بخش کوچکی از 
اشــتیاقش به تبلیغات را صرف تحلیل و بررسی و آزمودن 
دوباره نقاط ضعف و قــوت برنامه اش می کرد نتایج بهتری 
می گرفت. گاهی باید ایســتاد و به پشــت ســر نگاه کرد، 

»خنداونه« بررسی نشده ارزش دیدن ندارد.

فرهنگ و هنرwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|       یکشنبه|5 تیر 1401|شماره 5896|

نگاهی به برنامه خندوانه در فصل هشتم
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